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Slovo na úvod
V čase, kedy sa rodí posledné číslo Kozárovských
novín tohto roka, zostáva už
len pár dní do chvíle, kedy
všetci zasadneme k štedrovečernému stolu. Budeme sa
tešiť z prítomnosti najbližších a spomínať na tých, ktorí nám bolestne chýbajú. V
domovoch i na cintoríne už
od soboty bude môcť blikotať betlehemské svetlo, ktoré nám od vlaku do kostola
prenesú naši skauti.
V poslednom čísle sme sa
snažili zachytiť čo najviac
z udalostí posledných troch
mesiacov. Mnohé materiály
sme museli trochu skrátiť,
hádam nám to autori odpustia. Stretali sme sa pri betleheme, v dome kultúry, na
rôznych akciách , o všetkých
stretnutiach sme sa snažili
čosi pozitívne napísať. Ďakujeme všetkým, ktorí iniciatívne vstúpili do tvorby novín.
Noviny majú za sebou dvanásť rokov, zvykli sme si na
ne a celkom neskromne môžem povedať, že ich ľudia
netrpezlivo očakávajú.
Všetkým našim čitateľom,
domácim i rodákom žijúcim
mimo obce, želáme aj touto cestou milostiplné prežitie vianočných sviatkov a
šťastné vykročenie do roku
2019.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

Betlehemské
svetlo
Betlehemské svetlo
príde k nám do Kozároviec
v sobotu 22. decembra
o 10. 00 hod. rýchlikom.
Na stanici ho prevezmú
naši skauti a prenesú
do kostola.

Vianočná akadémia, ktorú pripravila základná škola s materskou školou 9. decembra, potešila všetky vekové
kategórie v hľadisku kultúrneho domu. Bolo vidieť, že s deťmi sa v škole pracuje, že sa rozvíja ich talent, utužujú priateľské vzťahy a hľadajú zmysluplné aktivity. Výsledok si zaslúži obrovskú jednotku s hviezdičkou. Rastú
nám talentované deti, ktoré budú šíriť dobré meno školy i obce a možno sa z niektorých stanú majstri sveta.
-nem-, snímka M. Vitkovič

Zmena na poste starostu obce Kozárovce
Po dvanástich rokoch dochádza na poste starostu našej obce k
zmene. Doterajší starosta Ing. Jozef Majer sa rozhodol v posledných
voľbách nekandidovať a súčasne podporil kandidatúru Ing. Bystríka
Ižolda, ktorý pôsobil ako poslanec OZ dve volebné obdobia. Občania
v komunálnych voľbách mali možnosť voliť medzi dvomi kandidátmi
- Bc. Dašou Ďurianovou, DBA (Smer-sociálna demkracia, Most-Híd) a
Ing. Bystríkom Ižoldom (Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
národná strana, Demokrati Slovenska), a poslancov OZ vybrať deviatich z 25 kandidátov.
Právo voliť z možných 1647 využilo 70% voličov. Z počtu platných
hlasov pre voľbu starostu 1129 napokon získala kandidátka D. Ďurianová 447 hlasov a B. Ižold 682
hlasov.
Voliči pri voľbe poslancov do
obecného zastupiteľstva rozhodli o zložení obecného zastupiteľstva. Na základe získaných hlasov
bude pracovať v zložení Mgr. Ivana Švoliková PhD., Mgr. Martina
Holečková, Martin Gaži, Marián Valach, Marián Majer, Mgr. Mária Hlavová, Bc. Dominika Skačanová,
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová
a Ing. Jana Mrázová. (Bližšie informácie o počtoch hlasov poslancov
vo voľbách uvádzame vo výsledko-

vej listine na 3. strane)
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kozárovciach
sa konalo 10. decembra. Po oznámení o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce predsedom
miestnej volebnej komisie Ing. Milanom Obickým vystúpil odchádzajúci starosta Ing. Jozef Majer. Vo svojom príhovore urobil malú rekapituláciu najdôležitejších investícií, projektov a dosiahnutých cieľov počas
dvanástich rokov práce, kedy zastával post starostu.
Vyjadril tiež radosť, že počas týchto rokov sa rozvíjala aktivita folklórnych súborov, že ochotnícke divadlo prežíva svoje najúspešnejšie časy, rovnako ako futbalisti. Pýchou
sú stále hasiči, novovzniknuté občianske združenia, spevácke zbory, ľudová hudba i veľmi aktívna organizácia dôchodcov. Vyjadril spokojnosť, že počet obyvateľov obce
rastie, rovnako ako počet žiakov základnej i materskej školy. Poďakoval
končiacim poslancom za spoluprácu
(Pokračovanie na 4.str.)






Sedemdesiatnici spomínali
Pred 55-imi rokmi sme ako pätnásťroční opustili brány ZŠ v Kozárovciach. Dnes sme 70-nici a to je
dvojnásobná príležitosť stretnúť sa a
zaspomínať na možno najkrajšie roky
v našom živote spoločne strávené v
školských laviciach. Naše stretnutie
sa konalo 27. novembra. V obradnej sieni OÚ nás privítal starosta obce Ing. Jozef Majer. Po slávnostnom

zápise do pamätnej knihy obce nám
odovzdal malý darček. Stretnutia sa
spolu s nami zúčastnili aj ostatní rovesníci, ktorí sú občanmi Kozároviec.
Celkom sa nás stretlo 27. Z úradu
sme sa presunuli do kostola, kde sme
sa zúčastnili na svätej omši, ktorú za
živých i mŕtvych rovesníkov odslúžil
vdp. Patrik Adam.
Potom sme pokračovali v Motores-

Generácia z roku 1968
Stretli sme sa jubilujúci päťdesiatnici. Rok narodenia 1968. Napriek tomu, že sme boli silný ročník, prišla nás asi polovica. Všetci
sme sa aj po viacerých rokoch spoznali a mali si čo povedať, na čo pospomínať. Sme generácia, ktorá aj

napriek roku „68“ sa nemala až tak
zle, mala všetky vymoženosti tej doby. Prežila spokojné detstvo, plné
zážitkov, výletov, či už zo základnej
alebo strednej školy. Generácia, ktorá v tom čase pracovala v rôznych
fungujúcich organizáciách, a tak sa

te STOP. Minútou ticha sme venovali krátku spomienku rovesníkom, ktorí už nie sú medzi nami. Nasledoval
slávnostný prípitok a k tomu, ako sa
patrí, sme si zaspievali “Živió“ a už
sme mali na stole bohatú večeru a
ďalšie občerstvenie.
Slávnostnú atmosféru navodili
speváci Matičiara a k dobrej nálade
prispela tiež DH Kozárenka. A keďže

sa cítime ešte ako „mladuchy a mladíci“, do tanca nás nebolo treba núkať. Spomínali sme na mladé časy.
Do neskorých hodín nás pri piesňach
sprevádzal harmonikár Drahomír Ostrožlík. Ani sme sa nenazdali a noc
sa prehupla do skorého rána.
Na záver sa chcem touto cestou
poďakovať personálu STOPu za výborné jedlo a obsluhu, ako i všetkým,
ktorí sa pričinili o to, aby toto naše
stretnutie bolo dôstojnou oslavou
nášho životného jubilea.
H.K.

zúčastňovala na kultúrnom aj športovom dianí v obci. A to nám zostalo až do dnešných čias. My rodáci sa často a radi vraciame do rodnej obce, či už pravidelne alebo raz
za čas. Život nás niektorých zaviedol do iných častí nášho Slovenska,
kde žijeme svoje životy. A takéto milé stretnutia nám oprášia spomienky
na naše detstvo a mladosť prežité
v rodnej obci. Touto cestou chceme

poďakovať aj starostovi Ing. Jozefovi Majerovi, pracovníčkam obecného
úradu, ako aj dievčatám zo ZŠ, ktorí
sa pričinili za veľmi pekný priebeh
celého podujatia, milej slávnosti prijatia jubilantov. Ďakujeme. Po slávnosti sme sa odobrali na menšie posedenie do reštaurácie. Svätá omša bola za nás obetovaná na druhý
deň v nedeľu.
Rena Majerová-Šimkovičová






Výsledky volieb do orgánov
samosprávy v obci Kozárovce
Počet voličov 1647
Počet odovzdaných obálok 1151, volebná účasť 70%
Počet platných hlasov pre voľby starostu 1129
Počet platných hlasov pre voľby poslancov 1136
Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Bystrík Ižold, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana, Demokrati Slovenska, počet platných hlasov 682
Ďalší kandidát na starostu obce:
Daša Ďurianová, Bc., DBA, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd. počet
platných hlasov 447
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ivana Švoliková, Mgr. PhD., Kresťanskodemokratické hnutie, počet
platných hlasov 564
Martina Holečková, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov 546
Martin Gaži, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 471
Marián Valach, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov
403
Marián Majer, Občianska konzervatívna strana, počet platných hlasov 385
Mária Hlavová, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných
hlasov 371
Dominika Skačanová, Bc., Kresťanskodemokratické hnutie počet platných hlasov 364
Andrea Chorvátová Nagyová,
JUDr., Demokrati Slovenska počet
platných hlasov 363
Jana Mrázová, Ing., Smer-sociálna
demokracia, Most-Híd počet platných
hlasov 353
Výsledky ďalších kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
Milan Záhorský, Spolu-občianska

demokracia, počet platných hlasov
345
Erika Mihálová, Ing., Smer-sociálna
demokracia, Most-Híd, počet platných hlasov 342
Michal Benčat, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov
339
Daša Ďurianová, Bc., DBA, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd, počet
platných hlasov 339
Ľubomír Benčať, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd, počet platných
hlasov 337
Peter Majer, Slovenská národná strana, počet platných hlasov 297
Lenka Šimegová, Mgr., Smer-sociálna demokracia, Most-Híd, počet platných hlasov 295
Erik Šusták, Slovenská národná strana, počet platných hlasov 291
Pavol Závalec, Ing.,
Smer-sociálna demokracia, Most-Híd,
počet platných hlasov
270
Mgr. Marián Chmelovics, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd, počet platných
hlasov 258
Milan Širuček, Slovenská národná strana, počet platných hlasov 256
Ľuboš Švolik, Slovenská národná strana, počet platných hlasov 254
Tomáš Ivanič, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov
230
Daniela Benčatová, Smer-sociálna
demokracia, Most-Híd, počet platných hlasov 196
Mária Tamášová, Smer-sociálna demokracia, Most-Híd, počet platných
hlasov 184
Michal Jendřejek, Ing., Slovenská
národná strana, počet platných hlasov 159

Spoločenská rubrika
Povedali si áno

Ing. Štefan Valkovič
a MUDr. Lucia Kršiaková
Mária Králová
a Roman Klempa
Mgr. Lucia Suchá
a Lukáš Mráz
Ing. Ladislav Kurina
a Mgr. Katarína Grmanová

Narodili sa

Timea Betinová,
dcéra Silvie a Vladimíra
Olívia Kunová,
dcéra Lucie a Martina
Laura Harmady,
dcéra Alžbety a Martina
Nikolas Majerník,
syn Martiny a Ondreja

Opustili nás
Ján Hudec,
vo veku 84 rokov
Viliam Mráz,
vo veku 73 rokov
Jozef Kabát,
vo veku 65 rokov
Helena Pustaiová,
vo veku 93 rokov

Členovia obecnej rady a komisií
Na ustanovujúcom zasadnutí OZ v
Kozárovciach bola zriadená obecná
rada obce, komisie, zvolení predsedovia a členovia komisií.
Obecná rada:
Mgr. Ivana Švoliková PhD, Mgr. Martina Holečková, Marián Valach
Komisia kultúry, športu, školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva:
Mgr. Ivana Švoliková PhD, Mgr.
Mária Hlavová, Bc. Dominika Skačanová
Odborníci z radov obyvateľov obce
a iných osôb:
PhDr. Monika Nemčeková, Mária
Orovnická, Bc. Renáta Ižoldová,
Michaela Chmelová
Komisia výstavby, územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia:

PLÁN ZASADNUTÍ
obecnej rady

11. marca 2019
10. júna 2019
16. septembra 2019
9. decembra 2019

Marián Valach, Ing. Jana Mrázová,
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová
Odborníci z radov obyvateľov obce
a iných osôb:
Ing. Michal Jendřejek, Milan Širuček,
Peter Majer
Komisia finančno-plánovacia, obchodu a služieb:
Mgr. Martina Holečková, Martin
Gaži, Marián Majer
Odborníci z radov obyvateľov obce
a iných osôb:
Michal Benčat, Ľuboš Švolik, Ing.
Milan Obický
Komisia na ochranu verejného záujmu:
JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, Ing. Jana Mrázová, Martin Gaži
Zastupovanie starostu:
Mgr. Ivana Švoliková PhD.

PLÁN ZASADNUTÍ
obecného zastupiteľstva

18. marca 2019
17. júna 2019
23. septembra 2019
16. decembra 2019






Zmena na poste starostu obce Kozárovce
(Dokončenie z 1. str.)
a k novým adresoval slová: “Mandát
na ďalšiu službu občanom hlas voličov určil veľmi jasne. Práve volebný program nastupujúceho starostu podporený rozhodujúcou väčšinou poslancov je kontinuitou doteraz

končiacim poslancom ďakovné listy.
Podľa programu potom nasledoval
sľub novozvoleného starostu obce
Ing. Bystríka Ižolda a prevzatie jednej z obecných insignií – zlatej reťaze s obecným znakom z rúk od dosluhujúceho starostu a podpis sľubu.

presadzovaného trendu. Prajem vám
preto, aby ste dokázali, že komplexný, trvalo udržateľný rozvoj obce, rešpektujúci a podporujúci vzdelávanie,
šport, kultúru i tradície bude pokračovať. Aby bola popri ňom udržaná sociálna politika, rozvoj zamestnanosti
aj služieb občanom. Nech Kozárovce
pod vaším vedením využijú jedinečnú príležitosť dobudovať infraštruktúru, dokončiť rozbehnuté projekty a
naštartovať nové. Nech stále narastá počet obyvateľov, nech sa naďalej
zveľaďuje obecný majetok.“
Po príhovore odovzdal J. Majer

Postupne podpisovali a slovne vyjadrovali sľub aj poslanci OZ.
Starosta B. Ižold potom vo svojom
prvom oficiálnom príhovore okrem
iného povedal: „Obec za posledné
tri volebné obdobia nabrala dynamiku, v ktorej by som rád pokračoval.
Všetky politiky obce, ako napríklad
kultúrna, sociálna či jednotlivé politiky vyplývajúce z niekoľkých stoviek
kompetencií obce, potrebujeme naplniť spoločne a v dobrej viere. Čaká nás veľa práce, hlavne pokračovať v rozbehnutom projekte zberného dvora, opatrovateliek, wifi pripo-

jenia a neposlednej rade dokončenia
obecnej kanalizácie.V súčasnosti je
priaznivá situácia. Finančná politika
štátu a Európskej únie je veľmi dobrá, a preto máme dobré možnosti
čerpania fondov a dotácií na jednej
strane z peňazí EÚ ako aj z priaznivého vývoja podielových daní štátu.
Chce to však zdravý rozum dobrého
hospodára, pretože nič nie je zadarmo a prílišné smelé aktivity na úseku úverovej a rozpočtovej politiky by
mohli v rámci následnej možnej krízy zastaviť proces rozvoja obce na
veľmi dlhú dobu.
Po osemročných skúsenostiach
v komunálnej politike chápem možnosti, ktoré má naša obec. Spoločnými rozhodnutiami môžeme vytvárať hodnoty, ktoré posunú nás
a naše životy do tretieho tisícročia.

A preto sa budeme snažiť, aby naša
obec bola moderné a slušné miesto
pre život. Pevne verím v silu a v dobro Kozároviec.“
V nasledujúcej pracovnej časti zasadania sa zriadila obecná rada,
komisie a volili sa ich predsedovia
a členovia. Prerokoval sa tiež plán
práce a termíny zasadnutí obecnej
rady a obecného zastupiteľstva. Začala sa štvorročná práca novozvolených zástupcov, ktorým občania dali svoj hlas. Bolo by však užitočné,
keby záujem Kozárovčanov o veci
verejné týmto okamihom neskončil.
Pri zasadnutiach obecného zastupiteľstva sú v miestnosti pripravené
stoličky pre každého z nás. Tak, ako
sme využili právo voliť, mali by sme
využiť aj právo byť priamo informovaní, mať právo povedať svoj názor
na veci verejné.
M. Nemčeková,
snímky autorka

Adventný veniec a betlehem aj v našej obci
Adventnú atmosféru v našich mestách a obciach už začali vytvárať adventné vence a betlehemy. Je to tak
aj v Kozárovciach. Na priestranstve
v strede obce aj tento rok vyrástol
pekný betlehem a neďaleko neho
adventný veniec. Prvú adventnú nedeľu sa tu zišli Kozárovčania, aby pri
prvej zapálenej sviečke boli svedkami vystúpenia najmladších folkloristov obce a zoskupenia vytvoreného z dospelých členov súborov. Ako
povedal na úvod malej slávnosti dosluhujúci starosta Jozef Majer, k najnovšej tradícii obce už patria štyri nedeľné stretnutia pri postupnom zapaľovaní sviec na adventnom venci,

počas ktorých sa na nich vystriedajú
kozárovské súbory. Pri horúcom čaji či varenom vínku spolu strávia pár
vzácnych okamihov aj v priateľských
rozhovoroch. Prvá adventná nedeľa patrila deťom z folklórneho súboru
VRETIENKO, členom mužskej speváckej skupiny MATIČIAR, ženskej
speváckej skupine LIPKA a folkloristom z KONOPY. Na druhú adventnú nedeľu sa konala vianočná akadémia v dome kultúry, pri zapálenej
tretej svieci sa predstavili členovia
FS PRASLICA a pri poslednej, štvrtej - rovnako ako vlani - vystúpi spevácky zbor TEBE SPIEVAM.
-nem-






Sviatočné stretnutia
Mikuláš sa v Kozárovciach zdržal pár dní. Zavítal medzi školákov
do školy, nezabudol ani na malých v
materskej škole, neobišiel ani členov
JDS a určite bol štedrý aj v rodinách,
či už s deťmi alebo aj bez nich. Lebo Mikuláš je už raz taký, príde každý rok a poteší všetkých.
Naši seniori sa tentoraz stretli
na mikulášskom posedení v STOPe presne 6. decembra. Prišla medzi nich aj čestná predsedníčka OO
JDS v Leviciach H. Kolmanová. Srdečne tiež privítali starostu J. Majera a oficiálne mu odovzdali ďakovný
list za dlhoročnú pomoc a aktívnu
spoluprácu. Ako vtipne poznamenal
na margo červeného obalu poďakovania, potešil sa, že u seniorov získal červený diplom a aj on vyslovil
slová vďaky za spoluprácu a zaželal najväčšej spoločenskej organizá-

cii naďalej úspešnú a radosť prinášajúcu činnosť. V kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ a dobrú náladu priniesli speváci Matičiara. Bodku za oficiálnou časťou aj tento rok
dala pieseň Tichá noc pri zhasnutých svetlách a pri iskričkách z veľkých prskaviek.
Vyvrcholením mikulášskych stretnutí bola už tradičná Vianočná akadémia 9. decembra v dome kultúry.
V malej sále sa stretli seniori, nechýbala ani DH Kozárenka a pri vstupe
všetkých zujala malá výstavka betlehemov, ktorú pripravila H. Hamarová. Napokon sa seniori i tí mladší dospelí presunuli do veľkej sály a
zaplnili ju do posledného miestečka.
Program, ktorý si tento rok pripravili
školáci, bol jedným slovom úžasný.
Keď sme sledovali vystúpenie najmenších, aj tých o niečo starších a

až po deviatakov, ktorý celý program
mali pevne v rukách, povedali sme
si, že nám v obci rastú talentované
a šikovné deti.

Vyjadril to v záverečnom vystúpení aj starosta J. Majer, keď pozval na pódium Michala Vitkoviča
a Michala Kabáta, ktorí sú držitelia titulov majster sveta. Michal Vitkovič za zlato zo svetovej geografickej olympiády a Michal Kabát za
kata (karate). Ako ocenenie im na

podnet kultúrnej komisie odovzdali spolu predsedníčkou I. Švolikovou na pamiatku hodinky. Prítomní
ocenili mladé osobnosti veľkým potleskom. Rovnako ako úprimné slová lúčiaceho sa starostu, ktorý vo
svojom poslednom starostovskom
príhovore poďakoval všetkým za
priazeň a podporu počas 12 rokov
činnosti a zaželal svojim pokračovateľom veľa úspechov a všetkým
krásne a pokojné prežitie sviatkov.
Po jeho slovách zaburácala celá sála a ľudia mu postojačky potleskom
vzdali úctu.
M. Nemčeková

Koledníci z Kozároviec niesli obetné dary
• Na 3. adventnú nedeľu „radosti“
sme sa spolu s ostatnými koledníkmi
Dobrej noviny zúčastnili na sv. omši
v katedrálnom chráme sv. Emeráma
v Nitre, ktorú celebroval otec biskup
Mons. Viliam Judák. Sv. omša bola
spojená s vyslaním a požehnaním
koledníkov Dobrej noviny. Veľkým
prekvapením pre nás bolo, že sme
mohli počas sv. omše niesť obetné

dary práve my, koledníci z Kozároviec. (Mimi a Alžbetka)
• Spolu s koledníkmi z okolitých
dedín sme sa zúčastnili vysielacej
sv. omše aj vďaka našim pánom
farárom. V Nitre sa nás zišlo vyše
600 koledníkov z Nitrianskeho kraja.
Niektorí boli v koledníckom oblečení,
takže tam bolo veľa kráľov, pastierov a anjelov. (Dominika)

• Cesta ubehla veľmi rýchlo. Keď
sme prišli do kostola, všade okolo
nás bolo cítiť skvelú atmosféru. Deti
zo zboru spievali pesničky a všetci
ostatní sa k nim pridávali buď spevom alebo „ukazovačkami“. O chvíľku už prichádzali miništranti, kňazi a
v neposlednom rade otec biskup. Nasledovala krásna omša plná spevu
a radosti. Nás, koledníkov z farnosti Kozárovce, poverili tým, aby sme
niesli obetné dary. Pri tejto príležitosti nám otec biskup daroval ruženec,
ako pamiatku na tento super výlet.
Na konci omši nám jedna skupina
koledníkov predviedla koledovanie,
aby nám ukázali, čo všetko by ma-

lo také koledovanie obsahovať. Po
sv. omši sme boli všetci pozvaní na
teplý čajík a bohatý program. Mohli
sme si vypočuť prednášku dobrovoľníčky Majky o pobyte v Etiópii
alebo navštíviť Diecézne múzeum
a adventné mestečko. Pozreli sme
si pestrú výstavu betlehemčekov a
navštívili sme aj nitrianske vianočné trhy. Na tomto výlete sa mi veľmi páčilo a určite by som chcela ísť
aj na budúci rok. (Amanda)
• Stretnutie s biskupom a podanie rúk je nezabudnuteľný zážitok,
takáto príležitosť sa neopakuje často. Na omši bolo veľa mladých, čo
sa mi páčilo. (Tomáš)

Dobrá novina aj tento rok!
Ako obyčajne, aj počas tohtoročných vianočných sviatkov, na Štefana
- 26.12. zvestujeme my, koledníci Dobrej noviny, radostnú zvesť o narodenom Spasiteľovi. Prídeme ku každému, kto bude mať pre nás otvorené dvere!
Zároveň každého, kto by sa k nám chcel ešte pridať, pozývame na
stretko, ktoré sa uskutoční 22. decembra o 15:00 v Komunitnom (Pastoračnom) centre v ZŠ.






Memoriál Márie Švolikovej
Dom kultúry v Kozárovciach privítal v nedeľu 14. októbra milovníkov slovenskej ľudovej
piesne na 24. ročníku Memoriálu Márie Švolikovej. Plná sála divákov potvrdzuje, že toto podujatie organizované MO MS v Kozárovciach si od svojho vzniku po súčasnosť získalo množstvo vďačných divákov a priaznivcov.
Za organizátorov sa prítomným prihovoril predseda MO MS Igor Benčať. Privítal podpredsedu
NSK Tibora Csengera, poslankyňu NSK Martinu Holečkovú, predsedníčku Slovenskej samosprávy z družobného mesta Oroslán v Maďarsku Alžbetu Szabóovú, riaditeľa Domu Matice
slovenskej v Leviciach Miroslava Považana a
ďalších hostí.
Už tradične je do programu podujatia zaradená
poézia kozárovského autora Pavla Kopála, ktorú
prednáša Silvia Benčaťová. Moderátorský mikrofón aj tento rok prevzala Nora Turancová z rádia
Regina. Postupne privádzala na pódium speváčky a spevákov, kládla im otázky, aby ich čo najlepšie predstavila divákom. Memoriál už tradične
otvára domáca spevácka skupina LIPKA, v ktorej pred rokmi spievala aj Mária Švoliková. Dnes ju vedie Silvia Benčaťová. Úspešne sa jej darí
skupinu omladzovať a dopĺňať o nové speváčky. Tento
rok spievala sprevádzaná harmonikárom Slavomírom Balážom. Po nej sa predstavili
dievčatá z Kozároviec Mária
Kotorová, Zuzana Belisová a
Kristína Vitkovičová, ktoré posledné roky pred očami divákov rastú nielen do výšky, ale
najmä do čoraz vyššej úrovne spevu. Približne vekove k
nim patrí aj ďalšia mladučká
speváčka z Kozároviec Soňa Slížiková, ktorá tentoraz vystúpila s mamou Janou Slížikovou. Po
druhýkrát sa divákom na memoriáli predstavila
spevácka skupina Kostolný Sek, vedená skúsenou speváčkou Máriou Hlavatou, ktorá vystúpila aj samostatne. Matka s dcérou, Ivetka a Iveta
Kocúnové z Levíc opäť priniesli do programu východoslovenské piesne a podčiarkli to krásnym
krojom. Z Levíc prišla aj tento rok do svojho rodiska Anna Pristyaková a priniesla staré piesne,
ktoré sa naučila od svojej starej mamy, a veľmi si

želá, aby sa zachovali. Potlesk divákov zožal aj
Jozef Suchý z Novej Bane za spev i hru na heligónke. V ďalšom vstupe sa k nemu pridal Dominik Garaj z Veľkej Lehoty s gajdami. Po nich sa
na javisku rozospievali TRNKY z Tlmáč, ktoré si
čoskoro pripomenú 20. výročie svojho vzniku. Sólovým spevom sa predstavila Paulína Melencová
z Obýc, Mija Rauzová a zaujímavé piesne predstavila Barbora Vontorčíková, o ktorej moderátorka prezradila, že je povolaním farárka. Po prvýkrát na javisku v Kozárovciach stáli dve bývalé
spolužiačky Emília Abrmanová a Ľubica Antáleková, za svoj výkon zožali potlesk divákov. Popri
prevažne ženských hlasoch popoludnia zarezonoval spev Jána Kovarčíka z Nitry, ktorého divá-

lejný 25. ročník memoriálu, ktorý sa bude konať
o rok. Celkom na záver ešte odovzdal jubilantovi, výraznej osobnosti miestnej kultúry a matičnej činnosti, zakladateľovi podujatia Memoriál
Márie Švolikovej, Ladislavovi Mrázovi ďakovný
list pri príležitosti jeho 80. narodenín.
Monika Nemčeková
foto autorka

Pavel Kopál

Si tu s nami
Zas pár kvapiek zarosilo zem,
zas pridal rôčik nový kalendár,
zas ponáhľal sa krok k spevu sem,
zas k Tebe letí prajných piesní dar.
Krajania Tvoji i všetci ostatní
krášliť chcú spevom vernú spomienku,
Ty sa strojíš tam v nebeskej šatni
poslať pieseň, tú svoju do vienku.
Veď Tvoja pieseň nikdy nezhynie,
čo by jak postrácal noty sám svet,
v láske sa rodila, v láske silnie,
nikdy nezhynie, takej sily niet.
Už si tu s nami, už Ťa cítime,
v duchovnej podobe, v taji ukrytá,
ako dar nebies v krásnej Fatime
svoj príbeh na plátne premietaš.

ci podujatia už poznajú z predošlých ročníkov, a
opäť ich potešil. Záver memoriálu už tradične patrí
domácej mužskej speváckej skupine MATIČIAR,
vedenej Igorom Benčaťom. Aj tento rok ukončila bohatý a umelecky veľmi hodnotný program.
Ak by v sále sedela odborná porota a mala určiť
troch najlepších, asi by to bola veľmi zložitá úloha. Igor Benčať na záver poďakoval všetkým za
pomoc pri príprave podujatia, sponzorom, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ako i účinkujúcim
za krásne popoludnie a pozval všetkých na jubi-

A my tu vždy s piesňou budeme,
pokiaľ nám nebo spievať dovolí,
budeme nôtiť do prajnej jesene,
Tebe na počesť, po Tvojej vôli.
Ponitran, zahraj nám do spevu,
veď si náš, tu k nám si prirástol,
doprovoď pri speve nejednu devu,
tu máš poklad, tu máš svoje miesto.






Cena priateľstva - Oroslán
Len pred pár dňami sme sa vrátili z adventného koncertu v maďarskom meste Oroslán k tretej adventnej nedeli. Sme ešte plní dojmov a
zážitkov a hlavne naplnení pocitom
šťastia, ktorý umocňuje aj predvianočná atmosféra. Pocitom šťastia,
že tam, kde sme včera vystupovali,
máme stále dobrých priateľov, čo si
veľmi vážime. Ani tentokrát sa toto

podujatie nezaobišlo bez srdečného
privítania, milých úsmevov a sĺz dojatia. Obdivujeme osobné nasadenie
a obrovskú energiu hlavnej organizátorky – Betky Szabóovej, ktorá aj
napriek zdravotným problémom obdivuhodne zvládla celý kolotoč príprav aj samotný program.
Už prvé slová piesne Aký je to
svit v maďarčine upútali pozornosť

všetkých prítomných, ktorí boli na
službách Božích v evanjelickom
chráme. Touto piesňou sme „zabodovali“ aj na koncerte v klube, lebo hoci je tam ešte skupinka, ktorá sa hlási k Slovákom, predsa sa
už lepšie dorozumejú v maďarčine. Ale hudba nepozná hranice; to
je spôsob, ktorým sa dorozumiete na celom svete. To dokazuje aj

úspech našich speváčok z tria Vrkoče – Zuzky a Kiky, ktoré zožali
zaslúžený potlesk.
Zapálenie sviečok na adventom
venci, príhovory, poďakovania, to sa
každý rok opakuje, ale zakaždým je
tam tá neopakovateľná atmosféra,
ktorá tam bola aj tento rok.
Slzy dojatia pri ďakovaní Betky za
vynikajúcu spoluprácu s naším už
bývalým pánom starostom Jozefom
Majerom. Naše malé poďakovanie
cez piesne Na Pohroní a Tlkot srdca. To všetko si budeme dlho pamätať. Ešte dlho nás bude hriať pri srdci ten pocit, ktorý sa nedá, našťastie,
kúpiť - to je cena priateľstva.
M.V.

Požehnané
vianočné sviatky,
plné lásky, pokoja
a rodinnej pohody
vám prajú členovia
speváckeho zboru
TEBE SPIEVAM.

Vo finále Levicko má talent bronzové Vrkoče
Súťaž mladých talentov levického
okresu sa uskutočnila aj tento rok.
Výberové kolá prebehli začiatkom
novembra a finálový večer sa konal 27. novembra 2018 v CK Junior
v Leviciach. Do finále sa dostalo 15
najlepších súťažných čísel, kde súťažiaci ukázali svoj talent z rôznych
oblastí. Bol to tanec – sólový, skupinový, zo športu karate či gymnastika, sólový
spev a aj kapela a prišiel
aj kúzelník. Porota mala čo robiť, aby vybrala
tých najlepších.
Prvé miesto si odniesol Marek Uhnák z
Rybníka, ktorý spieval
a hral na akordeóne.
Druhé miesto získala
tanečná skupina E-motion z Levíc, ktorej členom je aj Oliver Barutík z Kozároviec, a tretie
miesto putovalo do Kozároviec, dievčenskému
triu Vrkoče, ktoré svojím
trojhlasným spevom potešili mnohých divákov.
Dievčatá Zuzana Belisová, Mária Kotorová a
Kristína Vitkovičová sú
žiačkami 9. ročníka základnej školy v Kozárovciach. Ľudovému spevu
sa venujú vo svojom voľnom čase a môžete ich

počuť pri rôznych príležitostiach v
obci. Podmanivý súzvuk tónov, temperamentný a vitálny prejav i krása
piesní v ich podaní zaujali napriek
ich ešte mladému veku široký okruh
poslucháčov.
Srdečne gratulujeme dievčatám i
tanečníkovi Oliverovi.
I. Švoliková

Spevácky zbor TEBE SPIEVAM
a ¼udová hudba Javorinka
vás srdeène pozývajú na trojkrá¾ový koncert

VIANOCE STÁLE V NÁS,
ktorý sa uskutoèní
dòa 6. januára 2019 o 15.00 hod.
v DK v Kozárovciach.






Z histórie dychovej hudby v Kozárovciach
V septembri sme si pripomenuli sedemdesiat rokov od veľkého krstu dychovej hudby v Kozárovciach. Mladším by som chcel trochu ozrejmiť a
starším pripomenúť, čo sa vlastne vtedy v obci stalo. Bola nedeľa, 5. septembra 1948, a ako každý rok aj teraz sa dedina chystala na hodovú sv.
omšu. Táto nedeľa však bola predsa
len trochu iná. Počas nej došlo k vysviacke nástrojov dychového orchestra. Vzhľadom na počet hudobníkov a
prítomných veriacich sa konala vonku pred kostolom. Podľa niektorých
zdrojov bolo v dychovej hudbe evidovaných až 41 členov, ale na spoločnej fotke z tejto slávnosti je odfotených 36 členov. Okrem samotného
krstu bola hudba, za prítomnosti notára Gustáva Kontru a vdp. administrátora Jána Hlúbika, oficiálne aj zaregistrovaná. Kázeň počas sv. omši
mal vdp. Pavol Drgoň.
V ten deň vyhrávala dychovka po
dedine od domu k domu za účelom
zbierky na hudobné nástroje. Aj väčšina členov hudby dala akýsi základný
finančný vklad ako pôžičku. V niektorých prípadoch táto skutočnosť zohrala aj negatívnu stránku pre ďalšie
obdobie. Hudobné nástroje boli zakúpené od firmy Josef Lídl v Brne aj
zásluhou darcov, z ktorých najväčšiu
čiastku venoval pán Alexander Kotora – vtedajší mlynár.
Ako som už spomínal, v tento deň
došlo k vytvoreniu spoločnej fotografie členov dychovky a sponzorov dychovky, ktorí boli darcami ľubovoľnej
finančnej čiastky, za ktorú sa nástroje nakúpili.
Na toto obdobie sa zachovali vzácne spomienky Ondreja Šmatlíka spísané v rodinnej kronike: „Pán organista a učiteľ Peter Kozinka založil v
roku 1939 dychovú hudbu 36 člennú. Ako vklad do dychovky dal kaž-

dý účastník po 500 korún. Potom sa
konala posviacka dychových nástrojov, pričom každá trúba mala krstného otca. Pri posviacke ľudia darovali na dychovku značné množstvo peňazí. Pred kostolom sa konala poľná
sv. omša, po ktorej sme koncertovali
po celej obci. Večer sme hrali na zábave, neskôr sme koncertovali na futbalovom ihrisku. V kostole sme hrávali pri sv. omši na veľké sviatky. Chodili sme hrávať aj ďalej, boli sme napr.
na dožinkových slávnostiach v Šuranoch a tiež na súťaži dychových súborov v Partizánskom, kde sme zís-

Občania, ktorí venovali finančnú čiastku pre dychovú hudbu, horný rad zľava: Hamar Jozef; Žembery ????; Sitár
Vincent; Kupkár Ľudovít; Hlava Cyril; Mráz Vincent; Švolik Vincent; Švolik Ľudovít; Drozdík Viktor; Krajči Ľudovít; Orovnický František; Švolik Ján. Piaty rad zdola zľava: Hlava František; Švolik Michal; Kabát Vincent; Benčat
Matej; Kabát Urban; Švolik Mikuláš; Švolik Štefan; Hlava Marek; Záhorský Viliam; Mráz Martin; ????. Štvrtý rad
zdola zľava: Dóczy Jozef; Švolik Ján; Benčat Milan; Kováčik Rudolf; Miškovič ????; Hudec Matej; Závadský Viktor; Benčat Vendelín; Zajánoš ????; Kováč Gabriel. Tretí rad zdola zľava: Nemček Ondrej; Mráz Ján; Benčat Viktor; ????; Hudec Michal; Matejov Jozef; Hudec Matej; Orovnický Jozef; Hudec Jozef. Druhý rad zdola zľava: Kabát Mikuláš; Orovnická Katarína; Orovnický Filip; Žembery Filip; Bučka Vincent; Kabát Ján; Lovaš ????; Švolik
Vincent; Bučková Jolana; Hrnčíř Miroslav. Prvý rad zdola zľava: Beláň Ján; Zuzčák ????; Košťál Mikuláš; Dvorák
Štefan; Ing.Benčat ????; Lovašová Zlatica; ????; ????. Dolný rad zľava:Kotora Alexander; Nemček Karol; Švolik Gašpar; vdp. Drgoňa Pavol; Kontra Gustáv; vdp. Jančovič Anton; Kontrová ????; vdp.Gálik Ondrej; Kozinka
Peter; Hlavová Pavlína; Hlavová Floriana

Dychová hudba, horný rad zľava: Štefan Mráz, Ján Hudec, Michal Boháčl, Mikuláš Šamo, Imrich Kotora, Nikodemus Hlava, Ján Ďurovič. Tretí rad zdola zľava: Mikuláš Šmatlík,Štefan Šusták, Ondrej Šmatlík, Alexander Holečka, Karol Krajči-Kotora, Ján Valentíny, Mikuláš Kováč, Štefan Švolik,Štefan Kováč. Druhý rad zdola zľava:
Viktor Červenák, ????, Michal Benčať, Michal Šamo, Karol Krajči, Imrich Mráz, Jozef Mráz, Ondrej Benčať, Michal Švolik, Peter Kabát. Dolný rad zľava: Milan Švolik, Gabriel Benčať, Štefan Mráz, Jozef Hlava, Štefan Vajda,
Gustav Kontra (notár), vdp. Anton Jančovič, Peter Kozinka (kapelník), Michal Kúkel, Jozef Vajda, Štefan Janček,
Michal Mráz, Michal Valentíny.

kali tretiu cenu.“
Podľa ústnych informácií aj pri zakladaní tejto dychovky sa už využívali
určité formy finančného lobingu. Bohatší gazdovia, ktorí venovali vyššie
sumy presadzovali svojich rodinných
príslušníkov do dychovky, aj keď na
to „nemali“ hudobné predpoklady. Dokonca pri niektorých verejných vystúpeniach mali niektorí muzikanti „zakázané“ hrať a mali sa len tváriť, že hrajú (pri takom počte hudobníkov to asi
nebol žiadny problém :). Určitým spôsobom to ale svedčí o tom, ako bola
dychová hudba vtedy vnímaná. Bolo po vojne, ľudia zbedačovaní vojnovým utrpením sa konečne mohli nadýchnuť a dychovka sa stala populárnym hudobným telesom, v ktorom sa
chceli ľudia ukázať.
O odbornejší pohľad na tento veľký, dalo by sa povedať, už orchester,
som požiadal súčasného člena a v minulosti aj kapelníka dychovej hudby




Františka Bedeja: „Fakt, že dychovka
mala 41 členov znamenalo – a fotografia dychovky to potvrdzuje, že nešlo o bežnú, tradičnú, malú dedinskú
dychovku, ale o dychový orchester s
príslušným kompletným orchestrálnym nástrojovým obsadením, čo je
už iná úroveň kvality – a v obyčajnej
dedine! Okrem tzv. tradičných nástrojov v dychovom orchestri (krídlovky,
klarinety, tenor, barytón) sú v orchestri zastúpené nástroje ako hoboj, flauta (a asi aj pikola), „B“ tuba, „F“ heligón,“ B“ heligón, teda tónový rozsah
celej klavírnej klaviatúry. Kozinka iste mal zámer robiť s dychovým orchestrom počas letnej sezóny v dedine alebo prípadne v okolitých mestách, ak nie priamo v kúpeľoch, popoludňajšie nedeľné matiné. Repertoár tomu nasvedčoval. Tvorili ho na
100% skladby s predohrou, medzihrou, refrénom, dohrou, hoci na dedinské potreby by úplne stačili piesne na Vzkriesenie, Božie telo, púťové
piesne, pohrebné skladby, 16 taktové ľudovky hrané hladko bez ozdôb,
„tak, ako ležia“.“
A nakoniec (ale významovo na prvom mieste) by som chcel pripomenúť človeka, ktorý toto všetko spôsobil. Pre dychovú hudbu v Kozárovciach a jej naviazanie na tradície z
minulých rokov bolo veľkým šťastím


to, že v roku 1941 prišiel
do našej obce ako učiteľ
Peter Kozinka.
Peter Kozinka bol súčasne organistom a dokázal položiť základy pre
vznik tretej dychovej hudby v Kozárovciach. Ako
učiteľ hudobnej výchovy
mal prehľad o všetkých
deťoch, ktoré práve počas jeho hodín dostali základy teórie. Medzi týmito deťmi si aj vyhliadol „novú krv“ a niektorí z nich doplnili práve vznikajúcu dychovú hudbu. Tento človek si skutočne zaslúži vďaku a úctu za všetku tú námahu, ktorú dokázal venovať pri zakladaní tejto hudby.
Ako bližšie predstavenie tohto vzácneho človeka využijem text z článku
ktorý bol uverejnený v denníku SME
15.8.2007, ktorého autorom je Jozef
Herz: „Peter Kozinka sa narodil 7.
októbra 1917 v Ostraticiach, kde prežil detstvo aj krátku dobu po štúdiách
na učiteľskom ústave v Lučenci, ktoré
ukončil v roku 1939. V roku 1941 ho
vyslali za učiteľa do Kozároviec, kde
pôsobil desať rokov. Bol nielen učiteľom, ale aj organistom a kapelníkom
36-člennej miestnej dychovej hudby,
ktorú tu založil. Tiež tu pôsobil ako režisér divadelných hier. V roku 1951 ho

pre jeho náboženské presvedčenie pozbavili postu
učiteľa a všetkého toho, čo
v Kozárovciach za desať
rokov vybudoval. Vrátil sa
teda do rodných Ostratíc,
aby tu nastúpil do práce,
nie však už ako učiteľ, ale
ako traktorista. Aj napriek
tomu nezanechal to, čo ho
po celý život bavilo a priťahovalo. Aj v rodnej obci sa stal organistom a zhromaždil okolo seba vyše
tridsať chlapcov, aby ich naučil hrať na
dychových hudobných nástrojoch. Hoci tu pôsobil len krátko, oživil záujem
o dychovú hudbu. Z Ostratíc odchádza na nové pôsobisko do Topoľčian,
kde sa stal organistom a tiež vedúcim
a dirigentom Chrámového zboru Nanebovzatia Panny Márie, ktorý viedol
dvadsaťštyri rokov až do roku 1987.
Po rehabilitácii sa opäť stáva učiteľom
v Práznovciach, hoci už len na šesť
rokov. Aj tu zasieva semeno dychovej hudby. Potom už z postu učiteľa,
najmä z dôvodu podlomeného zdravia, ale aj pre nápor na jeho osobu,
odchádza do invalidného dôchodku.
Zomrel 4. augusta 1988 vo veku nedožitých 71 rokov. Pochovaný je v jeho rodnej obci v Ostraticiach.“
Hudba, pod jeho vedením, vznikla na začiatku roku 1948 a účinko-

vala až niekedy do roku 1965-1970.
Okrem spomínaných pri spoločnej
fotke v tejto dychovke účinkovali ešte
nasledovní hudobníci: Viktor Drozdík
(trubka Es), Cyril Kotora (bass trubka),
Štefan Pustai, František Vajda, Filip
Valkovič (tenor) a Vincent Závodský
(klarinet Es).
Po zániku tejto dychovej hudby bolo
určitú dobu obdobie bez domácej dychovej hudby. V Kozárovciach aj naďalej účinkovali hudby z okolia, a to
najmä z Topolčianok a Veľkého Lapáša. Snahy pravdaže boli o obnovenie ale až do roku 1973 neúspešné.
V roku 1973 vznikla dychová hudba
pri Osvetovej besede, ale o tom niekedy inokedy.
Informácie k tomuto článku boli zozbierané na základe osobných rozhovorov s Vincentom Závodským prípadne sú uvedené zdroje priamo v článku. Vinckovi ďakujem aj za doplnenie
mien k spoločnej fotke, aj keď sa nám
nepodarilo identifikovať všetkých. Pri
tejto príležitosti chcem opätovne poprosiť pamätníkov alebo ich rodinných
príslušníkov o fotky, prípadne iný materiál, ktorý by pomohol doplniť skladačku histórie účinkovania dychovej
hudby v Kozárovciach počas celého
obdobia od jej vzniku, ktorý sa datuje
niekedy do rokov 1880-1890.“
Ing. Miroslav Kopál

Bohatý rok dychovej hudby Kozárenka
Rok 2018 sa blíži ku koncu a je
tu čas obzrieť sa dozadu. Okrem
samotného hrania si dychovka pripomenula 70. výročie obnovy dychovej hudby v Kozárovciach. Vtedy 5.9.1948 pri slávnostnej svätej
omši konanej pri príležitosti vysviacky kostola (ľudovo nazývané hody)
vystúpila dychovka v Kozárovciach
pozostávajúca až z 41 hudobníkov.
Toto najväčšieho dychové teleso v
Kozárovciach v jeho histórii, zložené len zo samotných Kozárovčanov, bolo v tento deň aj posvätené.
O histórii tejto dychovej hudby píšeme však na inom mieste.
Nasledovníci týchto hudobníkov
odohrali tento rok 22 verejných vystúpení, z toho 13 doma v Kozárovciach a 9 mimo Kozároviec.
Rok sme začali súkromnou osla-

DH Kozárenka na stretávke 70-tnikov

vou 85. narodenín Vincenta Závodského, dlhoročného bývalého hráča
nielen Kozárenky, hrali sme na oslave 70. narodenín druhého krídlováka Vincenta Holečku, neskôr, spolu
s Matičiarom, aj na oslave všetkých
sedemdesiatnikov. Pokračovali tradičnými hraniami, ako boli fašiangy
s Matičiarom, posedenia s dôchodcami (zase s Matičiarom), stavanie
mája, jarmok, lampiónový sprievod s
našimi mladými skautami ukončený
vatrou a vystúpenia v Kozárovciach
by sme mali ukončiť v rámci folklórnych Vianoc.
Sme radi, že dievčatá z MsKS v
Nitre si nás obľúbili natoľko, že nám
umožňujú prezentovať kozárovskú
kultúru aj v Nitre a okolí. Tento rok
to boli fašiangy, kde sme odhrali koncert a sprievod s maskami, boli sme

Na sv.omši V Tekovskej Breznici
pozvaný do Lehoty pri Nitre na ich
dni obce a v polovici decembra by
sme mali zahrať na vianočných trhoch. Na toto vystúpenie sa zvlášť
tešíme.
S vdp. farárom v Hronskom Beňadiku sa pokúšame utvoriť bližšiu spoluprácu, v rámci ktorej by sme chceli hrať pri rôznych cirkevných príležitostiach. Pevne veríme, že splníme
všetky hudobné nároky pána organistu Lasaba a podarí sa nám hrať
aj v novopovýšenej diecéznej svätyni. V Hronskom Beňadiku sme sa
v tomto roku už na sv. omši pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža a na sv. omši v rámci púte
Krista Kráľa.
Život je však nielen o radosti a zábave, ale aj o smútku a žiali nad odchodom blízkeho človeka. Dychová

hudba Kozárenka odohrala v tomto roku aj dva pohreby. Jeden v Kozárovciach a jeden v Rybníku, kde
sme odprevadili na poslednej ceste dychovkára telom a dušou Antona Uhnáka.
V tomto roku sme sa mohli spoliehať na tradičnú zostavu domácich
hudobníkov doplnenú o mimokozárovských členov. K tým hudobníkom
mimo Kozároviec môžeme zaradiť aj
nového krídlováka Miroslava Žembera, bývalého člena dychovej hudby Žikavanka, ktorý sa po presťahovaní do susedných Nemčinian stal
ťahúňom tejto sekcie, a veríme, že
s nami vydrží dlhé roky.
Fotky z našich akcií sú pravidelne umiestňované na facebookovej
stránke dychovky.
Ing. Miroslav Kopál






Kozárovská púť na
Mariánsku horu v Levoči
Tento rok Klub KDH zorganizoval
29. októbra druhý ročník kozárovskej púte na Mariánsku horu spojenú s návštevou Baziliky sv. Jakuba, na ktorej sa zúčastnilo 78 pútnikov. Spoločne prežili duchovnú
púť aj náučnú podrobnú prezentáciu Baziliky sv. Jakuba. Pomodlili sa
ruženec pri darovanej soche a napokon sa aktívne zapojili do sv. omše v Bazilike Minor. Spevácky zbor
TEBE SPIEVAM a spevácka skupina LIPKA sprevádzali obrad spevmi a nesením obetných darov. Levočský dekan Mons. František Dlugoš si Kozárovčanov osobne uctil
na začiatku aj na konci sv. omše a
po nej všetkým pútnikom podal milé pohostenie.
M.B.

Sv. omša v Bazilike Minor na Mariánskej hore

Navštívili sme katedrálu a vianočné trhy v Brne
Klub KDH Kozárovce už tradične
zorganizoval tretí ročník zájazdu do
okolitých metropol, tentoraz to bolo mesto Brno, návšteva jeho gotickej katedrály sv. Petra a Pavla, ktorej dominujú dve mimoriadne špicaté veže a po obhliadke katedrály sa
účastníci zájazdu rozišli po brnianskych vianočných trhoch.
Ukazuje sa, že o tento druh zájazdov je veľký záujem, o čom sved-

čí zvýšený počet účastníkov. Tento
rok sa zájazdu zúčastnilo 67 občanov všetkých vekových kategórií od
15 až do 75 rokov, takže sme museli objednať dva autobusy.
Účastníci zájazdu okrem poznania ďalšej metropolitnej katedrály a
gurmánskeho vyžitia na vianočných
trhoch si priniesli domov aj družné vyžitie počas 3,5 hodinovej cesty tam a potom 3,5 hod cesty späť

v autobuse. Niekto by povedal, že
je to dlhé nudné sedenie v autobuse, ale v našom prípade išlo o diskusie, kde sa každý do sýtosti mohol vyrozprávať a zároveň sa dozvedieť mnoho nových vecí, veď, kedy
si takto nájdeme sedem hodín na
rozhovory. Takže môžeme konštatovať, že zájazd splnil účel kultúrnopoznávací, gurmánsky a zároveň i
spoločenský.

Oslávili diamantovú svadbu
Diamantovú svadbu, teda 60. výročie uzavretia manželstva, si v nedeľu 25. novembra pripomenuli Anička a Vincko Závodskí. Sú to veľmi
skromní a dobrosrdeční ľudia.
Anička, za slobodna Betinová, sa
narodila v auguste 1940. Ako 4-roč-

ná sa stala sirotou. Jej mamička aj
starká sa otrávili hríbmi, obe zomreli. Jej otecko bol narukovaný, keďže
bola vojna. A sirotu vychovávali zatiaľ príbuzní v mlyne. O rok po vojne
sa otec oženil a malému dievčatku
doniesol novú mamičku, ktorá ju ľú-

bila ako svoju. Aničke pribudla sestra Štefka. Spolu rástli, pomáhali si
a nikdy nepociťovali niečo také, že
sú nevlastné. Ako každá mladá žena, najprv bola v domácnosti a v neskoršom veku sa zamestnala v textilke v Leviciach.
Jej manžel Vincko Závodský sa
narodil v januári 1933. Možno nikto
ani netuší, že Vincko nie je Vincent,
ale Ľudovít. Všade na dokladoch, v
rodnom liste ako, aj v občianskom
má meno Ľudovít. Keď sa narodil,
bolo dva dni po Vincentovi a nevedno ako mu prischlo meno Vincko...
a vlastne všetci ho len tak poznáme. Už v detstve ho veľmi zaujala
hra na klarinet. Celý svoj život od
chlapca sa venoval tejto záľube a
hrával v rôznych dychovkách. Prvý
klarinet mu daroval učiteľ Kozinka
ako hudobne nadanému chlapcovi,
vtedy žiakovi 6. triedy. Keď sa oženil, dlhé roky pracoval na železnici.
Okrem svojej manželky sa venoval
svojej záľube dychovke. Najprv to
bola dychovka v Kozárovciach, kde
hral aj pri 950. výročí obce Kozárov-

Na najbližší prvý polrok 2019
Klub KDH pripravuje hneď po Veľkej noci zájazd na divadelné predstavenie do Nitry alebo Bratislavy,
potom v mesiaci máj a jún zájazdy
do Budkova a na Skalku pri Trenčíne, kde pôsobí náš bývalý pán farár Dušan Berta. Veríme, že i o tieto zájazdy bude záujem, a už teraz
sa na ne tešíme.
M. Benčať

ce. Keď sa v osemdesiatych rokoch
zamestnal v textilke v Leviciach, tak
hrával v dychovke tam a súčasne aj v
novovzniknutej kozárovskej dychovke, ktorá je jeho srdcovkou. Okrem
toho hrával s dychovkou v SES Tlmačoch a keď bolo treba dakde vypomôcť, vedeli, že na Vincka sa dá
spoľahnúť. Hrával nielen na klarinet, ale aj na saxofón. Keďže teraz má už zdravotné problémy s dychom, nevládze už toľko dýchať do
nástroja, tak si našiel záľubu v harmonike. Je to jednoducho hudobník
srdcom aj dušou. Bol aj dobrým vinohradníkom, mal svoju viničku, pivničku, kde obaja s manželkou trávili pri práci spoločné chvíle. Ale vek
im už nedovolí venovať sa ani tejto záľube.
Tak si pekne obaja vedľa seba stoja, bok po boku už dlhých 60 rokov v
úcte a v láske jeden k druhému. Obklopení svojimi najbližšími príbuznými, či už z jednej alebo z druhej strany a svojimi priateľmi. Nikdy neboli
a nie sú sami. Všetci ich máme radi. Prajeme im ešte veľa zdravia do
ďalších rokov a veľa pekných spoločných chvíľ.
Rena Majerová - Šimkovičová






Bilancia aktivít obecného hasičského zboru
Koniec roka 2018 sa nezadržateľne blíži a to je nasadené jedno hasičské družstvo žien a po jed- rii 1. miesto a v športovej pekné tretie. Muži obsapríležitosť zhodnotiť činnosť našej organizácie v
nom hasičskom družstve mužov a mužov nad 35
dili v športovej kategórii 2. miesto.
rôznych oblastiach. V úvode by som chcel pouká- rokov. Kalendár súťaží tradične otvárala Okresná
Pohár primátora mesta Banská Bystrica sa kozať na činnosť Obecného hasičského zboru (OHZ) súťaž hasičských družstiev, ktorá sa v tomto roku
nal 14. júla v Šalkovej. Do tejto súťaže sme nasaKozárovce, ktorý je zriadený zo zákona 314 z rokonala v Dolnom Piali 3. júna. Na tejto súťaži, kto- dili hasičské družstvo mužov nad 35 rokov, ktoré
ku 2001 o ochrane pred požiarmi. Štvrťročne sa
rá je organizovaná Dobrovoľnou požiarnou ochra- nám urobilo radosť pekným tretím miestom v končlenovia OHZ zúčastňovali na odbornej príprave,
nou SR a slúži, ako preverenie schopnosti nasa- kurencii 7 hasičských družstiev veteránov.
ktorá bola zameraná vždy na inú oblasť činnosdenia jednotlivých hasičských zborov okresu LePohár starostu obce Bartošova Lehôtka sa koti. 24. marca sa konala prvá teoretická časť odvice v prípade požiaru a mimoriadnej udalosti, sa nal 28. júla Na túto súťaž, ktorá má tradične vyborno-metodického cvičenia na hasičskej stanici zúčastnilo družstvo mužov a žien. Na rozdiel od sokú úroveň, či už z hľadiska organizácie alebo
HaZZ Levice, zameraná na činnosť a úlohy jedpohárových súťaží, kde sa ,,behá“ len požiarny účasti špičkových tímov zo širokého okolia, sme
notlivých členov jednotiek, pri požiaroch a živelútok na dva pokusy, na tejto previerke, absolvuvyslali družstvo mužov, mužov nad 35 rokov a
ných pohromách. 26. mája pokračovalo odborno- je každé družstvo aj dva pokusy v štafete 8 x 50 žien. Družstvu mužov a žien sa na tejto súťaži až
-metodické cvičenie druhou časťou
na vodnej nádrži Veľké Kozmálovce.
Téma tohto cvičenia bola diaľková
doprava vody pomocou požiarnych
striekačiek PS-12. Touto metódou je
možná doprava vody na veľké vzdialenosti niekoľko sto metrov. 18. augusta sa uskutočnila tretia časť odborno-metodickej prípravy členov hasičských jednotiek z okresu Levice,
ktoré sú zaradené do celoplošného
rozmiestnenia hasičských jednotiek
na území SR, tentokrát na vodnej nádrži Bátovce. Téma: tvorba protipovodňových zábran.
Členovia Obecného hasičského
zboru 12. mája prečerpávali vodu,
ktorá sa nahromadila po prívalovom
daždi pred školskou bytovkou, čím
zabránili natečeniu do pivničných
Družstvo žien na súťaži v Hontianskej Vrbici. Horný rad
priestorov, a tým väčším škodám na Družstvo mužov na súťaži v Hontianskej Vrbici. Horný
zľava Kristína Ďurišová, Ivana Majerová, tréner Peter
majetku obyvateľov bytovky. Nasle- rad zľava Peter Majer ml., MilanŠvolik, Peter Majer, VikMajer. Dolný rad zľava Henrieta Valová, Jana Benčadujúci deň vykonali vyčistenie parko- tor Krajči. Dolný rad zľava Marek Tvrdoň, Jakub Mikeš,
ťová, Ema Benčaťová.
viska a priestoru pred vchodom do Gregor Benčať.
bytovky od nánosov bahna.
Nechýbali sme ani ako požiarny dozor na pále- m, s náradím. Po sčítaní lepších časov v štafete
tak nedarilo a skončili v druhej desiatke, ale muní vatry, pri príležitosti ukončenia ll. svetovej voja útoku obsadilo naše družstvo mužov 2. miesto.
ži nad 35 rokov si udržali svoj štandard a obsadiny na Veľkej skale, ktoré sa konalo 1. júla. Na lik- Čas na štafete bol 76,47 s, čo bol najlepší na sú- li opäť 3. miesto.
vidácii požiaru trávnatého porastu na Pustej hore
ťaži, ale požiarny útok, po chybe na sacom vedeZáver súťažnej sezóny sa uskutočnil 1. sepčlenovia OHZ zasahovali 10. augusta. V dňoch 6. ní bol až 29.83 s. Družstvu žien sa nedarilo a ob- tembra v Zbrojníkoch, kde sa zúčastnilo „oklieš- 7. a 13 – 14. októbra sa zúčastnili traja kandidáti sadilo 4. miesto, s časom na štafete 96,39 s a ne- tené“ družstvo mužov nad 35 rokov, ktoré doplnili
základnej prípravy člena hasičskej jednotky, čím
platným pokusom na požiarnom útoku, ktorý bol
traja členovia z Hontianskej Vrbice. Tomuto družsa náš Obecný hasičský zbor, rozrástol o ďalších
ale sľubne rozbehnutý, keď ľavý terč bol sklopestvu sa výborne darilo a po úspešnom pokuse s
hasičov, ochotných pomôcť blížnemu v núdzi.
ný v čase 25,24 s, ale pravý sa nepodarilo ženám časom 16,81 s na tejto súťaži zvíťazili.
V športovej oblasti, ktorá spadá pod Dobrovoľný
sklopiť a tým požiarny útok dokončiť.
HD mužov nad 35 rokov súťažilo v zložení: Pehasičský zbor, bolo do súťaží v hasičskom športe
Sobota 23. júna pred Striebornou prúdnicou ter Majer, Ján Majer, Ondrej Majer ml., Igor OraPohronia patrila tradičnému kovec, Marián Valach, Jozef Matuška, Miroslav Huzárovskému jarmoku, na ktorom
dec a Vladimír Valo.
sme mali predajný stánok s traHD družstvo žien: Ivana Majerová, Kristína Ďudičným držkovým perkeltom a
rišová, Ema Benčaťová, Paula Benčaťová, Lenka
pečenými pstruhmi.
Šabová, Henrieta Valová, Jana Benčaťová, AdriaPo okresnej súťaži nasledona Kasanová, Katarína Matušková.
val každoročný hasičský sviaHD mužov: Peter Majer, Peter Majer ml., Milan
tok u nás, a to Strieborná prúdŠvolik, Viktor Krajči, Gregor Benčať, Marek Tvrdoň,
nica Pohronia, ktorá sa už tradič- Jakub Mikeš, Tomáš Novaček, Matúš Benčať.
ne konala na Brôdku. ZúčastniZáverom by som chcel poďakovať odchádzalo sa jej 9 hasičských družstiev
júcemu starostovi Ing. Jozefovi Majerovi, za vynimužov, 10 hasičských družstiev
kajúcu spoluprácu počas celého funkčného obdožien a 3 hasičské družstvá mubia a za jeho trpezlivosť a ochotu riešiť akýkoľvek
žov nad 35 rokov. (O tejto súťaproblém, ktorý sa vyskytol. Taktiež by som chcel
ži bolo písané podrobne v júlopoďakovať všetkým členom DHZ, ktorí akýmvom čísle našich novín.)
koľvek spôsobom prispeli k fungovaniu a rozvoO týždeň neskôr sa družstvo
ju DHZ. Prajem všetkým členom, ako aj obyvatemužov a žien zúčastnilo poháľom Kozároviec pokojné a požehnané vianočné
rovej súťaže, Memorial Ondresviatky a veľa zdravia, šťastia a úspechov v noja Labanta v Hontianskej Vrbici.
vom roku 2019.
Družstvo mužov nad 35 rokov na súťaži v Šalkovej. Zľava Peter Ma- Tu sa mimoriadne darilo ženám,
Veliteľ OHZ Kozárovce
jer, Miroslav Hudec, Jozef Matuška, Ján Majer ml., Vladimír Valo. ktoré obsadili v klasickej kategóPeter Majer






Koštovka mladých vín ročníka 2018
Prvého decembra Vinohradnícky
spolok Kozárovce usporiadal v Motoreste Stop koštovku mladých vín.
Ročník 2018 v našich vinohradníckych lokalitách Staré vinice a Pustá hora bol za posledných osem rokov, čo existuje náš spolok, najpriaznivejší.
Aj napriek veľmi skorému rašeniu
viniča nás jarné mrazy obišli. Réva
zakvitla už 20. mája skorými odrodami a za 15 dní odkvitli aj tie najneskoršie odrody, ako je napríklad rizling rýnsky, čo nepamätajú ani naši najstarší vinohradníci. Hubovité
choroby ako múčnatka a pernospóra aj vďaka systému striekania, ktorý má náš spolok zaužívaný, sme
úplne eliminovali. Leto bolo horúce a veľmi skoro nás hnalo do oberačiek. Už 15. augusta sme oberali skoré odrody. V septembri, až na
pár jednotlivcov, ktorí ťahali najmä
červené odrody do vysokých cukrov,
boli oberačky ukončené. Ročník dal

bohaté úrody, akoby nám chcel vynahradiť dva predchádzajúce slabšie ročníky. Mal som obavy z toho,
že množstvo hrozna, ktoré sa urodilo, negatívne ovplyvní kvalitu vína
a vína budú uťahané, čo by znamenalo, že im bude chýbať aromatika.
Najväčším problémom tejto sezóny
bolo množstvo ucholakov, ktoré okupovali strapce hrozna, a aby pri lisovaní nekontaminovali rmut, bolo ich
treba vytriasať.
Ako sme zvládli výrobu vína v tomto roku, sme spoločne hodnotili s odbornými poradcami Jozefom Uhnákom, inžinierom vína, a prvýkrát v
pozícií porotkyne na našich koštovkách s pani Darinkou Labošovou, vedúcou laborantkou vinárskych závodov v Leviciach. Pán Jozef Nízl, náš
dlhoročný poradca, žiaľ, pre chorobu
chýbal. Naše pozvanie prijal a spolu
s nami koštoval aj náš novozvolený
starosta Ing. Bystrík Ižold.
Skôr ako sme naliali prvú vzorku,

sme si minútou ticha uctili pamiatku nášho spolkového podpredsedu,
Jozefa Vidana, ktorý nás pred pár
dňami veľmi nečakane a náhle navždy opustil.
Zaregistrovaných bolo 65 vzoriek.
Z toho 5 bolo ružových, 11 červených,
ostatné biele. Najpočetnejšiu skupinu tvorila Peseská leánka (16 vzoriek). Prvou skupinou boli vína zmesové biele. Víťazom sa stal Ondrej
Majer. Skupinu rizlingov vyhral Vladimír Šusták s Rizlingom vlašským.
Najlepšie Veltlínske zelené na koštovku doniesli Gaži a syn. Následne sme hodnotili pesecké. Víťazom
sa stal Filip Betin. Nasledovala skupina burgundských a Chardonnay,
kde víťazili Gaži a syn. Pri tejto skupine by som chcel pochváliť dvoch
našich veľmi nádejných mladých vinohradníkov, a to Lukáša Betina a
Petra Fabiana, ktorí zvládli dobre výrobu Chardonnay a obaja sa umiestnili na druhom mieste. Skupinu aro-

matických vín Muškát moravský, Pálava, Tramín, Milia, Devín a Sauvignon najlepšie zvládol Ing. Ján Švolik
s muškátom. Potlesk za jedinú vzorku Otella si zaslúžil Viliam Šimkovič.
Nasledovali vína ružové, kde skupinu vyhral Miroslav Švolík.
Na záver sa koštovali červené vína. Ročník 2018 vojde do histórie ako
rok červených vín. Jožko Uhnák túto
skupinu ohodnotil ako najkrajšiu. Víťazom sa stal Dunaj od Gaži a syn,
ale už tradične zaujal aj veľmi pekne
urobený Hron Jána Majera.
Záverom ďakujem hodnotiteľom
za veľmi profesionálne zvládnutie
celej koštovky všetkých 65-tich vzoriek a chcem vyjadriť nádej, že vína, ktoré boli hodnotené v jednotlivých kategóriách ako víťazné, budú reprezentovať na jarných súťažiach náš vinohradnícky spolok a
aj našu obec.
Štefan Gaži,
predseda VS Kozárovce

V posledných dňoch sa o 1. svetovej
vojne, aj z dôvodu okrúhleho výročia jej ukončenia, veľa hovorí. Všetko utrpenie musí zostať mementom
pre budúce generácie. Ako povedal
vo svojom príhovore starosta, história dokazuje, že utrpenie na frontoch i ťažký vojnový život civilného
obyvateľstva v zázemí neboli pre
ľudstvo dostatočným ponaučením.
„Po dvoch desiatkach rokov sa vrhli do ďalšej a ešte horšej vojny. No
smutnejšie, ba priam zarážajúcejšie je to, že ani tá nebola posledná,
vojny zúrili a besnia za našimi hranicami dodnes. Mená padlých hrdinov 1. svetovej vojny nie sú posled-

né, slovenskí vojaci stále strácajú životy na bojiskách v zahraničí. Želajme si preto, aby konečne nastal skutočný deň prímeria, skutočný pokoj
a pravý mier. Aby čas vojny a zbytočných úmrtí patril navždy len spomienkam či do učebníc dejepisu.
Vzdajme hold našim padlým spoluobčanom, uctime si ich najväčšiu
obetu a želajme si, aby nebola zbytočná. Česť ich pamiatke.“ K pamätnej doske s menami padlých občanov Kozároviec, ktorú v roku 1933
vyhotovili zo zbierky vdov a príbuzných, položili vence zástupcovia žijúcich potomkov a poslanci obecného zastupiteľstva.

Uctili si pamiatku
padlých občanov
V Kozárovciach sa v nedeľu 11.
novembra na miestnom cintoríne pri
pamätnej doske z roku 1933 konala
pietna spomienka. Jubilejné sté výročie skončenia 1. svetovej vojny zúriacej v rokoch 1914-1918 pripadlo
práve na túto nedeľu, a tak si veriaci po svätej omši, venovanej dušiam
padlých spoluobčanov, pripomenuli
aj týmto pietnym aktom obete vojny.

Krátky príhovor predniesol starosta obce
Jozef Majer, modlitbu za duše padlých
predkov viedol vdp.
P. Adam a pridali sa
potomkovia zosnulých, poslanci miestneho zastupiteľstva a
občania Kozároviec.






Konopa v programe Noc divadiel 2018 v Semerove
Už po deviaty raz sa na
Slovensku otvorili brány
divadiel a kultúrnych centier. Tento ročník bol mimoriadne špecifický, lebo dátum 17. november
je deň, keď si pripomíname udalosti nežnej revolúcie a ďalej 100. výročie
vzniku Československej
republiky.
Program sa odohrával v
28 slovenských mestách a
vo viac ako 50 divadlách,
kultúrnych centrách, umeleckých školách a kultúrnych priestoroch po celom Slovensku.
Semerovo je dedinka
neďaleko Nových Zámkov
/cca 1500 obyv./ sa zapojila
do noci divadiel už po šiestykrát. Pre náš súbor Konopa z Kozároviec bolo potešením a poctou podieľať sa
na programe tohto podujatia. V programe boli zaradené dve divadelné predstavenia, prvé v podaní divadla
Úsmev komédia DELL ARTE a druhé v podaní domácich hercov premiéra komédie TY BUDEŠ MOJA! (alebo Nevesta pre milionára).
Medzitým bolo naše vystúpenie a ešte vystúpenie seniorov z Bánova.
V sprievodnom programe

sme mohli vidieť a ochutnať mnoho
výrobkov z byliniek (koláče, nápoje) výstavu kuchynských kníh, ručne vyrábané šperky, fotografie z 5
ročníkov noci divadiel v Semerove.
V programe za scénou - diváci mali možnosť nahliadnuť, ako vyzerá
divadelné zákulisie. Ďalej to bol
spoločný potlesk divadiel, spomienka na československých hercov a
história divadelných predstavení pri
príležitosti 100. výročia vzniku Československa.
Programom nás sprevádzali domáci herec Enriko Řepka spoločne s režiserkou pogramu Jaroslavou Košánovou.
J.Š.

svadobné obrady v predsvadobnom i svadobnom období. Pri pytačkách, odobierkach, pri svadobnej hostine, skladaní party, čepení. Svadba je najväčší obrad medzi
obradmi. Preto svadobné zvyky pretrvali do dnešných čias. Je to oblúk
ľúbosti, ktorý sa začína pri venčekoch a húskach, pri májoch a priadkach a končí pri perlovej parte, koláčoch a víne.
Tak to bolo voľakedy, tak je to aj
dnes. Farebné čriepky minulosti zachovávame a v podobe piesní a zvykov prinášame dnešným nevestám
my ženy z folklórnej skupiny Prasli-

ca. Pôsobivým ľudovým predstavením dotvárame bohatosť a pestrosť
zážitkov zo svadby.
Mladomanželom želáme všetko
najlepšie na spoločnej ceste. Svadba
je tou cestou od prvého bozku po radostník. Okrúhly svadobný koláč radostník je symbol spoločného chleba, osudu, radosti, spolupatričnosti.
Je svedectvom a spečatením toho,
čo sme na svadbe videli a počuli. Odložme si z neho kúsok na pamiatku a
zaželajme veľa šťastia a lásky tým,
čo sa zberajú na cestu.
Alexandra Valkovičová
členka FSk Praslica

Prasličiarky pri čepení
V to ráno mamka dcére zapletá
vrkoče ako už toľkokrát. Dnes je to
však iné, vie, že je to naposledy. Jej
dcéra dorástla. Už to nie je to malé
dievčatko poháňajúce húsky po strnisku s venčekom poľných kvietkov
na hlave. Akosi rýchlo dorástla a dnes
odíde z domu.
Ticho zapletá jeden prameň vlasov
za druhým, do vrkočov vpletá svoje želania i obavy o dcéru - aby bo-

la milovaná, šťastná, aby mala dobrého muža, zdravé deti.... Zotrie slzy
stekajúce po tvári. Zopne vrkoče do
chontíka, pohladí dcéru po vlasoch.
Dnes ich bude zdobiť parta perlová,
kvetmi a stuhami zdobená. Polnocou
ju odovzdá družbovi a vlasy schová
pod limbačkový ružový čepiec - znak
vydatej ženy.
Svadba je medzníkom v ľudskom
čase. Niet nič krajšie a väčšie nad
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...a Slovo bolo u Boha

Nezabudnuteľné stretnutia

V našej škole sa 6. novembra
uskutočnil 3. ročník školského kola
prednesu kresťanskej poézie a prózy …a Slovo bolo u Boha. Ako to
dopadlo? V prvej kategórii zvíťazila Bianka Wolfová, 2. roč. (poézia),
a druhá skončila Zuzana Krajčiová,
2. roč. (poézia). V druhej kategórii s poéziou vyhral Samuel Jókay,
pred Filipom Belisom a Teréziou Majerovou (všetci z 3.
roč.). V tretej kategórii s prózou zvíťazila piatačka Miriam
Beniaková. Vo štvrtej kategórii 1. miesto získala siedmačka Viktória Švoliková (poézia)
a deviatačky Zuzana Belisová (próza) a Amanda Mohajer
Shojaii (poézia). Najúspešnejší recitátori postúpili do krajského kola.
Na krajskom kole v prednese kresťanskej poézie
a prózy 22.novembra v Topoľčanoch nás reprezentoali Bianka Wolfová, Samuel Jókay, Miriam Beniaková,
Viktória Švoliková, Zuzana
Belisová a Amanda Mohajer
Shojaii.
A ako nám bolo? Po dlhej
ceste sme šťastlivo dorazili
do CZŠ Don Bosca v Topoľčanoch. Zapísali sme sa, pozreli sme si triedy, v ktorých
budeme súťažiť a čakali sme na začiatok svätej omše. Po peknom duchovnom zážitku zo svätej omše nás
všetkých privítal pán riaditeľ P. Gajdoš. Moderátori predstavili porotu v
každej kategórii a tiež nás oboznámili
s priebehom súťaže. Mali sme možnosť vypočuť si zaujímavé texty. Po
skončení recitácie sme mali chutný

Jedného dňa som dostala pozvanie od Zuzky Poláčikovej zúčastniť sa
besedy so staršími družinármi zo ZŠ.
Beseda sa konala v obecnej knižnici. Prišla som skôr a po mne pani vychovávateľka Lucka s trochu hlučnejšími deťmi. Keď vstúpili do knižnice,
neviem, kto bol viac prekvapený – či
deti alebo ja. Boli to totižto moji poslední škôlkari z našej MŠ, kde som
pred odchodom do dôchodku pôsobila. S úprimným hlasným zvolaním
„Teta Vierka!“ – sa ku mne poniektorí rozbehli, niektorí chvíľku váhali,
lebo som už bola o trošičku staršia,
ale stískanie a bozky- to bolo niečo
nádherné. Keď ma potom Zuzka privítala ako bývalú dlhoročnú pani vychovávateľku v ŠKD v Kozárovciach,
zasa boli prekvapené deti. A beseda
sa mohla začať. Zamerala som sa na
to, ako bolo v ŠKD voľakedy, s akými hračkami či spoločenskými hrami
sme sa hrávali, čo všetko sme robili,
aké činnosti sme striedali, programy
nacvičovali... Otázok bolo neúrekom
a také zaujímavé, až ma niektoré zaskočili. Beseda sa vydarila. Z úprimného srdca ďakujem organizátorom
za zorganizovanie tohto milého podujatia a deťom za trpezlivosť a zvedavé otázky, ktorými ma počas besedy
neustále zahrňovali.
Nedá mi nespomenúť aj druhú vydarenú akciu s menšími družinármi,
ktorú zorganizovala pani vychovávateľka Renátka. Mali sme sa stretnúť na hornom konci, v jednom starom dome, s Dávidom Hudecom. V
deň, na ktorý sme si dohodli stretnutie, som sa vybrala hľadať starý
dedinský dom, miesto nášho stretnutia. Ako prvé som uvidela cez bránu prehodené staré tkané koberce.

obed. Po ňom sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie. Bianka Wolfová v I. kategórii za poéziu od Milana Rúfusa – Rozhovor v parku so
strážnym anjelom získala 2. miesto.
Na záver sa s nami rozlúčili a darovali nám krásne medovníkové srdiečka. Domov sme odchádzali s príjemným pocitom. Motiváciu a odhodla-

nie máme, ako aj záujem zapojiť sa
do tejto súťaže na budúci rok opäť.
Chceme sa všetkým poďakovať za
ich čas, ktorý nám venovali pri príprave ako, aj pri samotnej realizácii cesty, ktorú nám zabezpečil pán
starosta J. Majer. Všetkým patrí naše úprimné „Ďakujem.“
Mgr. Mária Hlavová

Najmladší žiaci vo vybíjanej až na krajskom kole
Aj v tomto roku sa naša škola stala organizátorom okresného kola vo
vybíjanej najmladších žiakov. Túto
postupovú celoslovenskú súťaž zastrešuje Slovenská asociácia športu
na školách. Najskôr sa 15. novembra 2018 uskutočnilo u nás aj jedno zo základných kôl, kde si spolu zmerali sily družstvá zo ZŠ s MŠ
Kozárovce, ZŠ s MŠ Rybník, CZŠ
sv. Pavla Nová Dedina a ZŠ Saratovská 85, Levice. Do okresného finále postúpili ZŠ s MŠ Kozárovce a
ZŠ s MŠ Rybník.
Okresný finálový turnaj sa uskutočnil 20. novembra, kde sa spolu
stretli najlepšie školy zo základných
kôl. V napínavých zápasoch sa bojovalo naozaj zo všetkých síl.
Konečné poradie okresného finále: 1. ZŠ s MŠ Kozárovce, 2. ZŠ
s MŠ Rybník, 3. ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice, 4. ZŠ Mierová 67, Želiezovce.
Víťazstvom si naši žiaci vybojovali okrem zlatých medailí aj postup

na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutočnili 4. decembra v Kovarciach. Na krajskom turnaji sa im podarilo obsadiť pekné
5. miesto. Za vzornú a úspešnú reprezentáciu ďakujeme žiakom: Vanesa Benčaťová (4. roč.), Lucia Betinová (4. roč.), Dorota Sarah Gregorová (4. roč.), Alexandra Orav-

cová (4. roč.), Tatiana Tošálová (4.
roč.), Tobiáš Fabian (4. roč.), Daniel Kupča (4. roč.), Dávid Šimkovič
(4. roč.), Matej Švolík (4. roč.), Pavol Švec (3. roč.), MatiasTomo (3.
roč.), Martin Vreštiak (3. roč.). Na
súťaž sa žiaci pripravovali pod vedením Mgr. Jozefa Majera.
Mgr. Zuzana Šebová

Tak ako voľakedy. Keďže bránička
bola pootvorená, nakukla som cez
ňu a koho som tam uvidela! Môjho
zlatého družinára Dávida. To bola
trieda, na ktorú spomínam s láskou.
Boli dobrý kolektív, aj som ich učila
a zažili sme kopu veselých príhod.
Po srdečnom zvítaní prišli aj družinári s Renátkou. Aj tieto deti boli
prekvapené, čo tam robím, keď ma
pani vychovávateľka predstavila ako
svoju vychovávateľku, u ktorej bola na praxi, pochopili. Ja som zasa
nadviazala na slová pani vychovávateľky a čo-to povedala o „veľkom“
Dávidkovi, mojom družinárovi. On
potom s hrdosťou a úctou k našim
predkom predstavil svoj starý dom v
pôvodnom stave. Ukázal nám prednú izbu, pitvor a zadnú izbu. O každej čo-to povedal a v krátkosti opísal deťom bežný pracovný deň ľudí žijúcich v našej obci pred mnohými rokmi. Porozprával a ukázal,
v čom chodili oblečené dievčatá či
ženy v pracovný alebo vo sviatočný
deň. A aké bolo prekvapenie Lucky a Martinka, keď si našli na starých fotografiách svoju babku Kotorovú v krásnom kozárovskom kroji. Na zvedavé otázky detí odpovedal, prečo sa rozhodol kúpiť starý
a pre deti nemoderný dom, kde a
čo študuje. Rozprával tak krásne a
pútavo o histórii života v minulosti, že zaujal nielen deti, ale hlavne
mňa. Som dojatá, keď toto píšem
a zároveň hrdá na tieto „moje“ deti
– čo robia a akým smerom sa vydali. Čo dodať na záver? Hádam
iba to, že som rada za tieto milé a
nezabudnuteľné stretnutia, pri ktorých som mohla pozorovať mladých
ľudí, ktorí si vybrali také povolanie,
čo ich baví. Tak ako aj ja - prácu s
deťmi, ktorá vlastne ani nebola mojou prácou, ale poslaním. Ďakujem
a nikdy nezabudnem.
S úctou Viera Demianová

Olympiáda
zo slovenského
jazyka
V novembri sme v ZŠ s MŠ zrealizovali školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Svoje vedomostné, pravopisné a jazykové zručnosti si otestovali vo svojej kategórii
najšikovnejší žiaci 8. a 9. ročníka –
ôsmačka Lucia Lukácsová a deviataci Amanda Mohajer Shojaii, Ema
Skačanová, Mária Kotorová,Timotej
Šimkovič. Najlepšie výsledky v školskom kole dosiahli Ema Skačanová
a Timotej Šimkovič, ktorí sa pripravovali na okresné kolo uskutočnené
28. novembra 2018 v Leviciach.
Úspešne nás reprezentoval Timotej
Šimkovič, ktorý v silnej konkurencii
obsadil krásne 3. miesto v okrese.
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Exkurzia na PD Kozárovce
Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sa 16. októbra 2018 žiaci našej školy z 1. - 4. ročníka spolu s pani učiteľkami zúčastnili exkurzie na PD
v Kozárovciach. Vďačíme za to Ž. Kabinovej za sprostredkovanie a predsedovi PD Ing. Petrovi Repiskému za umožnenie návštevy i za kvalitné, veku primerané a zaujímavé rozprávanie o všetkom, čo sa týka hovädzieho
dobytka. No a v neposlednom rade patrí sa poďakovať za „zdravý mliečny“
záver našej exkurzie, ktorý pre nás pripravili pracovníčky PD a ktorý potešil nejedno žiacke srdiečko.

Mikuláš v škole

Deti našej základnej školy s materskou školou prišiel 6. decembra
navštíviť Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelmi a čertami z deviateho ročníka. Žiaci prvého stupňa si
pre neho prichystali pestrý sviatočný program. Nechýbal spev, tanec,
recitácia či krátke divadelné predstavenie o vďačnosti a láske. Potom dostal slovo náš hosť - Mikuláš. Odme-

nil všetky dobré deti balíčkom plným
prekvapenia. Slávnostná chvíľa bude navždy uchovaná vďaka spoločnej fotografii.
S dobrým pocitom potom Mikuláš prichádza medzi žiakov druhého stupňa. Tí si pre neho tak isto pripravili krátky kultúrny program, poďakovali mu, že prišiel, a poprosili ho,
nech sa zastaví opäť o rok.

Výchovný koncert kapely F6
V utorok 2. októbra sa v Dome kultúry v Kozárovciach pre našich žiakov
uskutočnil výchovný koncert kapely F6 pod názvom Dajme predsudkom
mat. Je to rómsko – slovenská gospelová kresťanská kapela. Počas predstavenia nás roztancovali, zaspievali sme si spolu s nimi kresťanské piesne, no naučili sme sa aj zopár rómskych slov, ktoré sme spoločne použili
v piesňach. Členovia kapely nám podali svedectvá o ich vzťahu s Bohom.
Posmelili žiakov, aby svojim rodičom i učiteľom každý deň poďakovali, že
ich majú. Veríme, že si naši žiaci z tohto koncertu zapamätali niečo, čo bude pre nich povzbudením v náročných dňoch.
Mgr. Renáta Wolfová, sociálna pedagogička

Dopravná výchova v kocke
Žiaci I. stupňa ZŠ sa 17. októbra zúčastnili besedy s príslušníčkami KPZ
z Nitry na tému Ako sa správať v okolí železníc. Cieľom bolo vysvetliť žiakom základné pravidlá bezpečného správania sa v okolí železníc a na železničnom priecestí. Za pomoci video-prezentácie uviedli príklady zo skutočného života, čo sa stáva v prípadoch, keď sa v okolí železníc správame
tak, ako netreba. Žiaci sa zapájali do prednášky a radi odpovedali na otázky. Téma ich zaujala a získané ponaučenia z oblasti železničnej dopravy im
budú určite osožné aj do budúcna.

Výrobky z darov Zeme
Jeseň je ročné obdobie, ktoré nás
očarí svojou pestrosťou, vzácnymi
plodmi i teplým babím letom. A taká
bola i tento rok. Preto nám nestálo
nič v ceste, aby sme vstupnú chodbu našej školy zmenili na výstavnú
sieň. Dňa 15. októbra sa žiaci I. stupňa ZŠ spolu so svojimi rodičmi i starými rodičmi stretli v ŠJ, aby si spríjemnili jesenné odpoludnie a spoločnými silami vytvorili nádherné výrobky z darov Zeme. Rodičia či starí rodičia dovolili svojim deťom, vnúča-

tám, aby prejavili svoju fantáziu, aby
sa stále ako mravčekovia niečím zamestnávali a popritom im nenápadne pomáhali rozvíjať ich zručnosti.
Netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce a práce detí.
Kolektív pedagógov zo ZŠ s MŠ
ďakuje všetkým, ktorí svoj voľný
čas venovali deťom, vnúčatám a
svojou ochotou, zručnosťou, pomocou a úžasnou predstavivosťou
prispeli k skrášleniu vestibulu našej školy.

SPOZA ŠKOLSKEJ BRÁNY



Školský rok je v plnom prúde
September nám prešiel ako voda, deti v našej materskej škole sa
adaptovali a mohli sme sa s nadšením pustiť do všetkých naplánovaných aktivít. Aj tento rok sme si
22. októbra v našej materskej škole
pripomenuli DEŇ JABLKA. Už počas
ranných činností si deti z papiera a
rôzneho výtvarného materiálu vyrábali všakovaké jabĺčka. Aktívne sa

viedli naučené tančeky a dokonca si
deti z 2. triedy pripravili i scénku Ako
dedko repku ťahal.
Mesiac november sme začali MEDZINÁRODNÝM DŇOM MATERSKÝCH ŠKÔL. Tento deň sa stáva
tradíciou aj v našej materskej škole. Deti si vyrábali náramky s logom
tohto dňa. Zatancovali sme si spoločne na hymnu materských škôl a

zapájali do rozhovoru o jablku ako o
veľmi zdravom a chutnom ovocí. Deti sa naučili i krátku básničku a nezabudli sme si zatancovať a zaspievať
na pieseň „Červené jabĺčko“. Nakoniec sme si všetci pochutili na čerstvých, zdravých jabĺčkach.
TEKVICOVÉ STRAŠIDIELKA boli tento rok trošku iné ako zvyčajne.
Keďže sme mali na pláne veľmi veľa aktivít, tak sme dali za úlohu rodičom i deťom tekvicové strašidiel vyrobiť doma a priniesť do škôlky. Každé strašidielko bolo odmenené diplomom i maškrtkou za to, že nám krásne skrášľovalo interiér našej materskej školy.
Mesiac október je i Mesiacom úcty k starším a preto sme pripravili
tak ako každoročne VYSTÚPENIE
PRE NAŠICH STARÝCH RODIČOV.
Chceli sme sa im poďakovať za ich
lásku, pomoc i starostlivosť. Zarecitovali sme im rôzne básničky, pred-

nechýbalo ani sladké prekvapenie,
ktoré sa skrývalo vo vyrobenej tortičke z papiera.
21. novembra sa po dlhých rokoch
uskutočnila znovuobnovená aktivita
pod názvom MAMA, OCKO, CVIČTE SO MNOU. Rodičia i deti prišli v
športovom oblečení do telocvične ZŠ,
kde si pre nich triedni pedagógovia
pripravili rôzne športové disciplíny.
Nechýbali ani odmeny v podobe diplomu, medaily i malého darčeka. Najväčšou odmenou však pre všetkých
zúčastnených bolo to, že sme sa výborne všetci zabavili.
V novembri sme stihli ešte jednu
aktivitu, a to DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV. V materskej škole sme si pre
deti pripravili náučné divadielko, z
ktorého sa deti dozvedeli množstvo
zaujímavých vecí. Naučili sa z čoho sa skladá zúbok, rozdiely medzi
mliečnym a trvalým chrupom ako i
správnu techniku čistenia zubov a




mnohé iné. Nakoniec sme si spoločne zatancovali na pieseň zubožrút
a každé dieťa dostalo diplom za to,
že vie, ako sa má správne starať o
svoje zúbky.
„Príď, Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj
priateľov, privíta vás celý dom!“ Čas
beží rýchlo ako voda a my sme sa
ocitli v mesiaci december, ktorý neodmysliteľne patrí i Mikulášovi. 5.
decembra krásnymi veršíkmi a pesničkami vítali deti v materskej škole
dlho očakávaného MIKULÁŠA. Ten
ani tento rok nesklamal a priniesol
deťom balíčky plné sladkostí. Deti sa mu za ne odmenili ďakovnými




slovíčkami, no najväčšiu radosť mal
Mikuláš z toho, keď videl radosť v
očiach všetkých detí. 9. decembra
sme ešte oslávili Mikuláša v Dome
kultúry, kde sme jemu i ostatným občanom Kozároviec predviedli nacvičené tančeky i básničky.
Ďalej nás v tento sviatočný mesiac
ešte čaká ozdobovanie vianočného
stromčeka, nebude chýbať ani pečenie medovníčkov a, samozrejme,
nezabudneme napísať ani list Ježiškovi, kde mu prezradíme naše túžby
i najtajnejšie želania.
Na záver by sme vám všetkým
chceli popriať krásne vianočné sviatky, nech sú pre vás žiarivé a radostné. Nech všetky vaše želania a sny
stanú sa skutočnosťou a nech vás
pocit radosti naplní počas celého
roka.
Bc. Monika Žemberyová

Kozárovské noviny – občasník občanov obce Kozárovce. Vydavateľ: Obec Kozárovce, Hlavná 685, 935 22 Kozárovce,
IČO: 00 307 149. E-mail: sbpress@sbpress.sk Šefredaktorka: PhDr. Monika Nemčeková Redakčná rada: Andrea Čavojcová,
Mgr. Mária Együdová, Adriana Hudecová, doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD., Ing. Miroslav Kopál, Mária Orovnická. Graﬁcké
spracovanie a tlač: SB PRESS, s.r.o Tlmače. Evidenčné číslo: EV 3817/09, ISSN 1339-276X. www.kozarovce.sk

